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سخن ناشر
خالــد حســینی  4مــارس ســال  1965میــادی از پــدر و مــادری هراتــی ،در شــهر
کابــل زاده شــد .او نویســندهای افغانــی -آمریکایــی اســت .شــهرت وی بابــت
نــگارش دو رمــان بادبادکبــاز و هــزار خورشــیدرو میباشــد .حســینی ســاکن
ایــاالت متحــده اســت و آثــار خــود را بــه زبــان انگلیســی مینویســد.
مــادر خالــد حســینی معلــم فارســی و تاریــخ در یــک دبیرســتان بــزرگ
دخترانــه کابــل بــود .پــدر خالــد حســینی بــه عنــوان ســفیر وزارت خارجــه
افغانســتان در ســال  1976میــادی بــه پاریــس اعــزام شــد و خانــواد ه او نیــز همــراه
او بــه فرانســه رفــت .البتــه پــدر خالــد بیــن ســالهای  1970تــا  1973میــادی در
ســفارت افغانســتان در ایــران مشــغول کار بــوده اســت.
در ســال  1980میــادی و بــه دنبــال کودتــای کمونیســتی در افغانســتان،
پــدر خالــد حســینی از ســفارت افغانســتان برکنــار شــد .پــدر حســینی از آمریــکا
پناهندگــی سیاســی گرفــت .خالــد حســینی بــه همــراه خانوادهاش در ســال 1980
بــه ســنخوزه در ایالــت کالیفرنیــا مهاجــرت کــرد .او در دانشــگاه ســانتاکالرا
( )Santa Claraتحصیــات زیستشناســی خــود را کــه مقدمــه پزشــکی در کشــور
آمریــکا اســت ،بــه پایــان رســاند و ســپس از دانشــگاه کالیفرنیــا شــهر ســاندیهگو
در رشــته پزشــکی عمومــی فــارغ تحصیــل شــد .خالــد در ســال  1996میــادی در
پزشــکی فــارغ تحصیــل شــد.
خالــد حســینی ازدواج کــرده و دارای دو فرزنــد یــک پســر و یــک دختــر بــا
نامهــای حــارث و فــرح اســت.
بادبــادک بــاز ّاولیــن رمــان ایــن نویســنده افغانــی -آمریکایــی اســت .ایــن
رمــان در ســال  2003میــادی منتشــر شــده کــه در آمریــکا و اروپــا فــروش خیلــی
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خوبــی داشــت و بــه عنــوان ســومین اثــر پرفــروش ســال شــناخته شــدُ .بنمایههــای
ایــن اثــر شــامل زندگــی امیــر و پــدرش بــه عنــوان دو مهاجــر آمریــکا و نیــز تنشهــای
قومیتــی میــان پشــتونها و هزارههــا اســت .هــم چنیــن در دســامبر ســال 2007
میــادی فیلمــی بــه همیــن نــام بــا اقتبــاس از کتــاب ســاخته شــد.
دومیــن اثــر نامــدار خالــد حســینی ،هــزار خورشــیدرو اســت کــه دســت کــم
بــرای پانزدهمیــن هفتــه متوالــی بــه عنــوان پرفروشتریــن کتــاب ادبیــات داســتانی
در آمریــکای شــمالی بودهاســت.
خالــد حســینی ،عنوان"هــزار خورشــیدرو" را از شــعر صائــب تبریــزی وام
گرفــت.
"حساب مهجبینان لب بامش که میداند
دو صد خورشیدرو افتاده در هر پای دیوارش"
بنابــر ایــن میتــوان اظهــار داشــت خالــد حســينی يكــی از ُپرخوانندهتريــن
و ُپرطرفدارتريــن داستاننويســان در جهــان بــا بيــش از ده ميليــون نســخه فروختــه
شــده از كتابهــای بادبــادك بــاز و هــزار خورشــيدرو در ايــاالت متحــده آمر يــكا
و بيــش از ســی و هشــت ميليــون نســخه در جهــان بــوده اســت .هــم چنيــن،
حســينی نماينــدۀ ُحســن نيــت كميســاريای عالــی آورگان ســازمان ملــل متحــد،
آژانــس آوارگان ســازمان ملــل و بنيانگــذار بنيــاد حســينی ،يــك بنيــاد غيــر
انتفاعــی ارائــه دهنــدۀ كمكهــای بشردوســتانه بــه مــردم افغانســتان میباشــد.
و ّامــا کتــاب پیــش روی شــما داســتانی احساســی ،تحریــک کننــده و
فرامــوش نشــدنی در بــارۀ چگونــه دوســت داشــتن و مراقبــت از یکدیگــر و ایــن
کــه چگونــه انتخابهــای مــا در چندیــن نســل طنیــن میانــدازد.
پــژواک کوهســتان کــه دامنــه ،زمانهــا و صحنههــای گســتردهای را
در بــر میگیــرد و داستانســرایی هوشــمندانه و سرشــار از مهربانــی و دلســوزی
دارد ،داســتانی تکاندهنــده و جــذاب اســت کــه درک عمیــق خالــد حســینی را
از پیوندهایــی نشــان میدهــد کــه انســانها را تعریــف میکننــد و زندگیمــان را
شــکل میبخشــند و ایــن کــه معنــی انســان بــودن چیســت.
داســتان از پیونــد بیمثــال و رقتانگیــز خواهــر و بــرادری در یــک
روســتای افغانســتان کــه مــادر خــود را از دســت دادهانــد آغــاز میشــود .بــرای پــری
ســه ســاله ،بــرادرش عبــداهلل بیشتــر از بــرادر بــودن ،مــادر اســت .بــرای عبــداهلل ده
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ســاله ،پــری کوچولــو همــه چیــز اوســت .آن چــه برســر آنهــا میآیــد -رفتارهــای
کوچــک و بــزرگ کــه در زندگــی بســیاری دیگــر از مــردم بازتــاب دارد -دلیــل بــر
پیچیدگــی اخالقــی زندگــی میباشــد .حســینی در داســتانی کــه چنــد نســل را در
بــر میگیــرد و در بــارۀ نــه تنهــا پدرهــا و مادرهــا و فرزنــدان ،بلکــه در بــارۀ خواهرهــا
و برادرهــا ،عموزادههــا و مســتخدمها و خالصــه مــردم اســت ،موضوعهــای
بســیاری را مــورد کنــد و کاو قــرار میدهــد کــه چگونــه اعضــای خانــواده همدیگر را
دوســت دارنــد ،بــه هــم آســیب میرســانند ،خیانــت میکننــد ،احتــرام میگذارنــد
و از خــود گذشــتگی نشــان میدهنــد و از ایــن کــه چنــد وقــت یــک بــار از کارهــای
آنهایــی کــه از همــه بــه مــا نزدیکتــر هســتند ،در زمانــی کــه بســیار حائــز اهمیــت
اســت ،شــگفتزده میشــویم .داســتان کــه شــخصیتها و پراکندگیهــای
زندگیشــان را در سراســر جهــان -از کابــل ،بــه پاریــس ،بــه سانفرانسیســکو ،بــه
جزیــرۀ یونانــی تینــوس -دنبــال میکنــد ،بــه تدریــج گســترش مییابــد و بــا ورق
زدن هــر صفحــه پیچیدهتــر و قویتــر میشــود.
پــژواک کوهســتان کــه بــا همــان غریضههــای اســتثنایی و بینــش
فلســفی بــه نــگارش در آمــده کــه بادبــادک بــاز و هــزار خورشــیدرو را آن گونــه
اســتثنایی کــرد ،یــک بــار دیگــر نشــان میدهــد کــه خالد حســینی داستانســرایی
مــادرزادی اســت.
شعر کودکانۀ عبداهلل و پری ،به ویژه اشارۀ آن به پری کوچولوی غمگین
از شعری توسط شاعر بزرگ و فقید ایرانی فروغ فرخزاد الهام گرفته شده است.
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از کفر و ز اسالم برون صحراییست
ما را به میان آن فضا سوداییست
عارف چو بدان رسید سر را بنهد
نه کفر و نه اسالم و نه آنجا جاییست
از رباعیات دیوان شمس مولوی

1

 .1جاللالدین ّ
محمد بلخی معروف به مولوی و موالنا  ۶ربیعاالول سال  ،۶۰۴بلخ و وفات یافته
در  ۵جمادیالثانی سال  ۶۷۲هجری قمری ،قونیه ( ۱۵مهر ماه سال ۴ - ۵۸۶دی ماه سال ۶۵۲
هجری شمسی) .نام کامل وی "محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی" بود.
زبان مادری وی پارسی بوده است.
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پاییز 1952
خوب ،که این طور .میخواهید داستانی برایتان بگویم .بسیار خوب .ولی
فقط یک داستان .از من نخواهید برایتان داستان دیگری را هم تعریف کنم.
پری ،اآلن دیر است و روز درازی را در سفر پیش رو داریم .امشب باید خوب
بخوابی .عبداهلل ،تو هم همین طور .پسر ،در طول مدتی که من و خواهرت به
مسافرت میرویم ،روی تو حساب میکنم .مادرت هم روی تو حساب میکند.
پس حاال یک داستان برایتان تعریف میکنم .هر دو خوب گوش کنید و
صحبتهایم را قطع نکنید.
در زمانهای قدیم ،در روزگارانی که دیوها و جنها و غولها بر روی زمین
پرسه میزدند دهقانی به نام بابا ایوب با خانوادهاش در روستای کوچکی
موسوم به میدان سبز زندگی میکرد .بابا ایوب ،نانآور خانوادهای بزرگ ،از
صبح تا شب سخت مشغول کار بود .هر روز از سپیدهدم تا غروب آفتاب مزرعه
را شخم میزد و خاک را زیر و رو میکرد و مراقب درختان نحیف پسته خود بود.
در هر لحظه میتوانستی او را در مزرعهاش ببینی که تا کمر خم شده و قامتاش
هم چون داس خود خمیده شده است .دستهایش همیشه پینه بسته و از
آنها خون میآمد و هر شب به محض آن که سرش به بالش میرسید به خواب
عمیق فرو میرفت.
تنها او نبود که روزگار سختی داشت .زندگی در میدان سبز برای همه
ساکنان آن دشوار بود .روستاهای دیگری در شمال و در درهها وجود داشتند که
پوشیده از درختان میوه و گل بودند ،هوای دلپذیر داشتند و جویبارهای سرشار
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از آب خنک و تمیز در آنها جریان داشت .ولی میدان سبز روستایی متروک
بود و کوچکترین شباهتی به اسم خود نداشت .این روستا در دشتی صاف
و خاکی واقع شده بود و دور تا دور آن را زنجیرهای از کوههای سنگی فراگرفته
بود .باد گرم میوزید و چشمها را ُپر از خاک میکرد .پیدا کردن آب ،مشکل
روزمره بود چرا که حتی چاههای عمیق روستا اغلب کمآب بودند .بله البته
رودخانهای وجود داشت ولی روستاییان میبایست نیمی از روز را راه میرفتند
تا به آن میرسیدند و با همه اینها ،آب رودخانه هم کم شده بود .بنابراین
میشود گفت که ساکنان روستای میدان سبز دو برابر همیشه کار میکردند تا
بتوانند نصف گذشته قوتی به دست آورده و امرار معاش کنند.
با این وجود ،بابا ایوب خودش را خوشبخت میدانست چون که که بیش
از هر چیز خانوادهاش برایش عزیز بود .عاشق همسرش بود و هرگز صدایاش و
خدای نکرده دستاش را بر او بلند نکرده بود .برای توصیههای او ارزش قائل
بود و از بودن با او لذت میبرد .خداوند هم چنین پنج فرزند به او عطا کرده
بود سه پسر و دو دختر که همۀ آنها را خیلی دوست داشت .دخترهایاش
وظیفهشناس و مهربان و دارای خصایص نیکو بودند و از شهرت خوبی برخوردار
بودند .او به پسرهایاش ارزش صداقت ،شهامت ،دوستی و سختکوشی
بدون شکوه و شکایت را آموخته بود .آنها از پدرشان اطاعت میکردند و در
داشت و برداشت محصول به او یاری میرساندند.
با وجودی که بابا ایوب همه فرزنداناش را خیلی دوست داشت ولی در
خلوت خود عالقۀ منحصر به فردی به یکی از آنها ،قیس ،که از همه کوچکتر
بود ،داشت .قیس پسری ریز اندام با چشمهای آبی تیره بود .با خندههای
شیطانی خود ،همه را شیفتۀ خود میکرد و به قدری ُپرانرژی بود که همه را از
ّ
پای درمیآورد .وقتی شروع به راه رفتن کرد ،آنچنان از این کار لذت میبرد
که تمام روز در طول مدتی که بیدار بود راه میرفت و وقتی هم میخوابید در
ُ
خواب هم راه میرفت .شبها در خواب راه میافتاد و از خانه گلیشان بیرون
میرفت و در تاریکی نور ماه پرسه میزد .طبیعی بود که پدر و مادرش از این
ُ
ُ
بابت نگران بودند .اگر به چاه میافتاد ،یا گم میشد ،یا بدتر از همه ،یکی از
جانورهایی که در شب در آن دشت پرسه میزدند به او حمله میکرد ،چه بر
سرش میآمد؟ به چارههای مختلفی اندیشیدند .هیچکدام فایده نداشت .در
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آخر ،راهحلی که بابا ایوب پیدا کرد ساده بود .همیشه بهترین راهحلها ،خیلی
ساده هستند .او زنگولۀ گردن یکی از بزغالهها را باز کرد و آن را به دور گردن
قیس انداخت .به این ترتیب اگر قیس نیمههای شب از جایش برمیخاست،
صدای زنگوله یکی را بیدار میکرد .بعد از مدتی ،راه رفتن در شب متوقف
شد ولی قیس به زنگوله وابسته شد و نمیگذاشت آن را از گردنش درآورند و با
وجودی که زنگوله دیگر به درد نمیخورد ولی همچنان به بندی به دور گردن پسر
باقی ماند .هرگاه بابا ایوب بعد از یک روز طوالنی به خانه بازمیگشت ،قیس
به طرفش میدوید و با سر به شکمش حمله میکرد و هر قدمی را برمیداشت
صدای زنگوله درمیآمد .بابا ایوب او را بلند میکرد و به داخل خانه میبرد و
قیس با دقت زیاد به پدرش نگاه میکرد که چگونه دست و صورتش را میشوید
و سپس موقع شام در کنار بابا ایوب مینشست .بابا ایوب بعد از شام چای
مینوشید و به خانوادهاش مینگریست و روزی را در ذهناش تجسم میکرد
بچهها ازدواج کرده و ّ
که همۀ ّ
بچهدار شدهاند و او بزرگخاندان خواهد بود و به
خانوادهاش افتخار خواهد کرد.
عبداهلل و پری عزیز ،افسوس که روزهای خوش بابا ایوب به سر رسید.
یک روز دیوی به میدان سبز آمد .وقتی از جانب کوهها به سوی روستا
سرازیر شد با هر قدمی که بر زمین میگذاشت زمین به زیر پایش میلرزید .مردم
روستا همگی بیل و کلنگ و تبر خود را بر زمین انداختند و پراکنده شدند .به
خانههایشان رفتند و درها را به روی خود قفل کردند و در گوشهای از خانه خود
را پنهان کردند .هنگامیکه صدای کر کننده گامهای دیو ایستاد ،سایهاش
آسمان را برفراز میدان سبز تیره و تار کرد .میگویند که شاخهای منحنی شکل
از کلهاش بیرون زده و موهای درشت و سیاه ،شانهها و ُدم قدرتمند آن را
پوشانده و چشمهایش از قرمزی میدرخشید .البته هیچ موجود زندهای به طور
قطع چیزی در مورد چشمهایش نمیدانست .چون دیو هر کسی را که جرأت
میکرد نگاهی ُدزدکی به او بیاندازد ،در جا میخورد .روستاییان که این موضوع
را میدانستند چشمهایشان را به زمین میدوختند.
همه مردم در این روستا میدانستند که دیو برای چه آمده است.
داستانهای بازدیدهای او از روستاهای دیگر را شنیده بودند و از این موضوع
در شگفت بودند که چگونه میدان سبز مدتی طوالنی مورد توجهاو قرار نگرفته
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است ،آنها میپنداشتند شاید زندگی فقیرانه و ُپر از سختی آنها در میدان
سبز به نفعشان تمام شده و چون ّ
بچههایشان تغذیه خوبی نداشته و گوشت
و پوستی بر روی استخوانهایشان نبوده از شر دیو در امان هستند .حتی با
وجود این ،خوش اقبالی آنها به سر رسیده بود.
میدان سبز به لرزه درآمده و نفسه ا در سینه حبس شده بود .مردم دعا
میکردند که خدا کند دیو از خانه آنها رد شود چون میدانستند اگر دیو بر
بچه به او بدهند .دیو آنگاه ّ
روی پشتبام آنها بکوبد ،باید یک ّ
بچه را به درون
کیسهای میانداخت و بر روی دوش میگذاشت و به راه خودش برمیگشت.
بچۀ بیچاره را نمیدید .اگر خانوادهای از دادن ّ
دیگر هیچکس آن ّ
بچه
خودداری میکرد ،دیو همۀ ّ
بچههای آن خانواده را با خود میبرد.
ُ
دیو ّ
بچهها را به کجا می ُبرد؟ به قلعهاش باالی کوهی بلند .قلعۀ دیو
فاصلۀ زیادی تا میدان سبز داشت .باید از چندین دره و صحرا و دو رشته کوه
میگذشتی تا به آن میرسیدی .کدام آدم دیوانهای این کار را میکرد؟ مگر
اینکه بخواهد مرگش را ببیند .میگفتند آن قلعه ُپر از سیاهچالهایی است
که ساطور از دیوارهایش آویزان است .قالبهای گوشت نیز از سقف آویزان
است .همچنین میگفتند سیخهای غولآسا و منقلهایی نیز در همهجا
هست .اگر رهگذری از آنجا عبور میکرد ،دیو بر اشتهای خود برای خوردن
گوشت ّ
بچهها غلبه مییافت و گوشت آدم بزرگها را میخورد.
فکر میکنم حدس میزنید که دیو بر پشتبام کدام خانه کوبید .بابا ایوب
با شنیدن صدا ،نعرۀ خشمگینی از دهانش بیرون آمد و همسرش بیهوش به
ُ
ُ
ّ
زمین ُافتادّ .
بچهها از شدت وحشت و غصه به گریه افتادند چون میدانستند
حاال یکی از آنها از بین خواهد رفت و خانوادۀ آنها باید تا سپیدهدم فردا یکی
از ّ
بچهها را هدیه میکرد.
از دلهره و اندوه بابا ایوب و همسرش در آن شب چه میتوانم برایتان
بگویم؟ هیچ پدر و مادری نمیتواند انتخابی اینچنین داشته باشد .باباایوب
و همسرش طوری که ّ
بچهها نشنوند دربارۀ اینکه چهکار میتوانند بکنند بحث
کردند .آنها تا صبح با هم حرف زدند و گریه کردند .در طول شب از این طرف
خانه به آن طرف میرفتند و از آن طرف به این طرف تا اینکه صبح نزدیک شد
و آنها هنوز تصمیم نگرفته بودند و این چیزی بود که دیو را خوشحال میکرد
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چون بیتصمیمی آنها به دیو اجازه میداد که به جای یک فرزند هر پنج فرزند
را با خود ببرد .در آخر ،بابا ایوب از جلو خانهاش پنج سنگ شبیه و اندازۀ هم
پیدا کرد و روی هر کدام آنها اسم یکی از ّ
بچهها را نوشت و توی کیسهای
انداخت .وقتی کیسه را جلوی همسرش گرفت تا یکی از سنگها را بردارد او
مثل گلولهای خود را جمع کرد و گویی که ماری سمی او را نیش زده است.
زن در حالیکه سرش را تکان میداد به شوهرش گفت« :نمیتوانم این کار
را بکنم .نمیتوانم انتخابکننده من باشمّ .
تحمل اینکار را ندارم».
بابا ایوب هم گفت« :من هم نمیتوانم .ولی از پنجره بیرون را نگاه کرد
و دید تا چند لحظۀ دیگر خورشید از پشت تپههای شرقی سر بیرون میآورد.
مهلت ،داشت تمام میشد .از روی بدبختی به ّ
بچهها خیره شده بود .با
خودش گفت برای نجات دست ،باید انگشت را برید .چشمهای خود را بست
و یکی از سنگها را از کیسه بیرون آورد.
فکر کنم حدس زدید که بابا ایوب کدام سنگ را برداشت .وقتی اسم روی
سنگ را دید ،سرش را به سوی آسمان بلند کرد و فریاد برآورد .با قلبی شکسته
پسر کوچکاش را بغل کرد و قیس هم که چشم بسته به پدرش اعتماد داشت
خوش و خوشحال دستهایاش را به دور گردن بابا ایوب انداخت .ولی وقتی
بابا ایوب او را بیرون از خانه گذاشت و در را بست ،پسرک فهمید اشکالی در کار
است و بابا ایوب هم پشت در ایستاده بود با چشمان بسته در حالیکه اشک
از هر دو چشم بیرون میریخت و قیس محبوباش با ُمشتهای کوچکاش
به در میکوبید و فریاد میزد که بابا او را به داخل خانه برگرداند ولی بابا ایوب
آنجا ایستاده بود و زیر لب میگفت« :مرا ببخش ،مرا ببخش ».در همین حال
زمین در زیر پاهای دیو به لرزه درآمد و پسرش جیغی کشید و بار دیگر زمین با
گامهای دیو لرزید و لرزید تا در آخر از میدان سبز بیرون رفت و زمین آرام گرفت
و سکوت برقرار شد .ولی بابا ایوب هم چنان گریه میکرد و از قیس درخواست
بخشش میکرد.
ُ
«عبداهلل .خواهرت خوابش برده .پتو را رویش بکش .میخواهی ادامه
دهم؟ مطمئن هستی ،پسر؟ بسیار خوب».
ُ
کجا بودم؟ آهان .بعد از آن چهل روز عزاداری بود .هر روز همسایهها برای
آن خانواده غذا میپختند و در کنارشان بودند .مردم هر چه که میتوانستند
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برای آنها میآوردند -چای ،آبنبات ،نان ،بادام -در همین حال به آنها
تسلیت میگفتند و ابراز همدردی میکردند .بابا ایوب به جز تشکر هیچ حرف
دیگری نمیتوانست بزند .در گوشهای مینشست و گریه میکرد و سیل اشک
ُ
از هر دو چشماش راه میافتاد گویی که میخواست با اشکهای خود به
خشکسالی روستا پایان بخشد .آدم حتی برای شرترین افراد نیز چنین رنج و
عذابی را آرزو نمیکند.
چند سال گذشت .خشکسالی هم چنان ادامه داشت و مردم میدان سبز
با فقر بیشتری مواجه بودند .چندین نوزاد در گهوارههای خود از تشنگی تلف
شدند ،آب چاهها کمتر شد و رودخانهها خشک شدند ولی غم و اندوه بابا
ایوب مانند رودخانهای بود که با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر طغیان میکرد.
دیگر فایدهای برای خانوادهاش نداشت .دیگر کار نمیکرد ،نماز نمیخواند و
به ندرت غذا میخورد .همسر و فرزندانش به او التماس میکردند ولی فایدهای
نداشت .دو پسر دیگرش کارهای او را انجام میدادند چون بابا ایوب هیچ کاری
نمیکرد جز اینکه کنار مزرعه بنشیند و همانند مجسمهای تنها و فلکزده به
کوهها خیره شود ،دیگر با مردم روستا حرف نمیزد چون فکر میکرد پشت سرش
حرفهایی میزنند و میگویند که او ُبزدل است چون داوطلبانه پسرش را به
دیو داده است و میگویند که پدر خوبی نیست .یک پدر خوب بایستی با دیو
مبارزه میکرد .بایستی جان خود را فدای دفاع از خانوادهاش میکرد.
یک شب این حرفها را به همسرش گفت.
همسرش به او گفت« :کسی چنین حرفی نمیزند .هیچکس فکر نمیکند
که تو ُبزدل هستی».
بابا ایوب گفت« :ولی من حرفهای آنها را میشنوم».
همسرش گفت« :همسر ،این صدای خودت است که میشنوی ».اماّ
به او نگفت که اهالی روستا ُپشت سرش در گوشی حرف میزنند .چیزی که
ُپشت سرش میگفتند این بود که شاید دیوانه شده است.
و بعد ،یک روز کاری کرد که دیوانگیاش را به آنها ثابت کرد .صبح
ن که همسر و فرزنداناش را بیدار کند مقداری
زود از خواب برخاست و بدون آ 
ُ
نان خشک درون کیسهای ریخت ،کفشاش را پوشید ،داس خود را به پشت
کمرش گره کرد و راهی سفر شد.
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روزها و روزها راه رفت .هر روز تا غروب آفتاب وقتی که خورشید در دور
دست به رنگ قرمز درمیآمد راه میرفت و شبها هم که باد میوزید ،در غار
میخوابید .در غیر آن صورت ،در کنار رودخانه و زیر درختان و بر روی تخته
سنگی میخوابید .کمی نان و هر چیز دیگری که گیرش میآمد -مثل توت
وحشی ،قارچ ،ماهی که با دستهای خود از رودخانه صید میکرد -میخورد
و بعضی روزها چیزی نمیخورد .ولی هم چنان راه میرفت .هرگاه رهگذران از
ُ
او میپرسیدند که به کجا میرود به آنها میگفت و بعضیها میخندیدند و
بعضی دیگر با عجله از ترس اینکه مبادا دیوانه باشد از کنارش رد میشدند.
برخی دیگر هم که مثل او فرزندی به دیو داده بودند برایش ُدعا میکردند .بابا
ایوب سرش پایین بود و راه میرفت .هرگاه کفشهایش پاره میشدند با بند
کفش ُمحکم آنها را به دور پاهایش میبست و هرگاه بندهایش پاره میشدند
پای برهنه راه میرفت .با این وضعیت به راه خود ادامه میداد و از صحرا و دره
و کوه میگذشت.
سرانجام به باالی کوهی رسید که قلعۀ دیو در آنجا واقع شده بود .به
قدری مشتاق بود که تالش خود را به نتیجه برساند که هیچ استراحت نکرد و
بالفاصله به باال رفتن از کوه ادامه داد .لباساش سراسر پاره شده بود ،پاهایش
غرق در خون بود ،موهایش آغشته به گرد و غبار ،ولی ارادهاش تزلزل ناپذیر بود.
سنگهای نوکتیز کف پایش را سوراخ میکردند .بازهای شکاری به هنگام رد
شدن از کنار النهشان بر گونههایاش نوک میزدند .چیزی نمانده بود که باد
ُتند او را از کوه به پایین پرتاب کند .با همۀ اینها به باال رفتن ادامه میداد و از
روی یک سنگ به سنگ دیگر میپرید تا در آخر خود را به جلوی دروازه عظیم
دیو رساند.
بابا ایوب سنگی به طرف دروازه پرتاب کرد و صدای غرش دیو بلند شد و
گفت« :کیه که جرأت کرده اینجا بیاید؟»
بابا ایوب اسمش را گفت و اضافه کرد« :از روستای میدان سبز میآیم».
«دوست داری بمیری؟ آسایشم را به هم زدهای و باید بمیری چه کار
داری؟»
«اینجا آمدهام که تو را بکشم».
دیو در آن سوی دروازه کمی مکث کرد و سپس دروازه آرام باز شد و دیو با
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هیکل گنده و وحشتناک خود رو به روی بابا ایوب ایستاد.
ُ
دیو با صدایی مانند غرش رعد گفت« :که آمدهای مرا بکشی».
بابا ایوب گفت« :همین طوره .باید کار یکسره شود و امروز یا من باید
بمیرم یا تو».
لحظهای به نظر آمد که دیو با دندانهای خنجر مانندش بابا ایوب را از
روی زمین برخواهد داشت و کارش را تمام خواهد کرد .ولی چیزی موجب
تردیدش شد و به دقت به او نگاه کرد .شاید حرفهای دور از عقل پیرمرد
موجب تردیدش شده بود .شاید هم سر و وضع مندرس ،چهرۀ خونآلود ،سر
تا پای غبار گرفته و شیارهای عمیق روی بدنش او را به تردید وا داشته بود و یا
شاید دیو ذرهای ترس در چشمهای او ندیده بود.
«گفتی از کجا میآیی؟»
«میدان سبز».
با این شکل و قیافهای که تو پیدا کردهای ،میدان سبز باید جای خیلی
دوری باشد.
«نیامدهام اینجا که وراجی کنی .آمدهام که»...
ُ
دیو پنجهاش را باال برد و گفت« :بله ،بله .آمدهای که مرا بکشی .ولی به
من مهلت میدهی که قبل از کشته شدنم آخرین حرفم را بزنم».
بابا ایوب گفت« :بسیار خوب .ولی فقط چند کالم».
دیو پوزخندی زد و گفت« :متشکرم .چه کار شری علیه تو مرتکب شدهام
که حکم مرگام را صادر کردهای؟»
بابا ایوب در جواب گفت« :تو پسر کوچکام را از من گرفتی .در دنیا او
عزیزترین کس من بود».
دیو ُخ ُ
ّ
رخرکنان دستی به چانهاش زد و گفت« :بچههای بسیاری را از
پدرها گرفتهام».
بابا ایوب با عصبانیت داس خود را بیرون کشید و گفت« :در این صورت
باید انتقام آنها را هم بگیرم».
«باید بگویم شهامت تو برایام تحسینبرانگیز است».
بابا ایوب گفت« :تو هیچی از جرأت نمیدانی .برای این که جرأت داشته
باشی ،باید چیزی در خطر باشد ،من هیچ چیز ندارم که از دست بدهم».
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